פתח דבר — ראש העיר ירושלים
השנתון הסטטיסטי לירושלים  2007/2008בהוצאת עיריית ירושלים ומכון ירושלים
לחקר ישראל הוא כלי חשוב מאין כמוהו בעבודתנו הרציפה לחיזוקה של ירושלים.
על מנת להוביל תהליך התחדשות מקיף בירושלים עלינו בראש ובראשונה לשנות את
תפיסת הניהול העירונית ולבססה על שלושה מרכיבים:
 .1תכנון אסטרטגי ארוך טווח.
 .2מבט כולל על עבודת העירייה במקום חשיבה אגפית.
 .3שיפור תהליכי קבלת ההחלטות העירונית.
בכל אחד מתהליכים אלו ,מהווה השנתון הסטטיסטי והמידע המוצג בו ,כלי עבודה
אפקטיבי ויעיל .אין ספק כי הניסיון המצטבר של צוות המכון באיסוף וניתוח הנתונים,
לצד ההכוונה של האגף למדיניות ולתכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים מביאים לידי
תוצאה איכותית המאפשרת לנו ,כקובעי מדיניות ,לקבל החלטות על בסיס נתונים
אובייקטיביים ולצייר תמונת מצב מהימנה של ירושלים.
אני רואה חשיבות רבה בהצגת מידע רב ככל הניתן בפני התושבים ,כחלק ממגמה של
הגברת השקיפות ושיתוף הציבור הירושלמי בקבלת החלטות ועל כן חשוב כי הנתונים
ימשיכו להיות נגישים ויפורסמו באופן תדיר ובעיצוב נוח וקריא לכל נפש בעיתונות
המקומית ובאתרי האינטרנט השונים.
אני מאמין כי בשנים הקרובות נזכה לראות שינוי משמעותי במגמות שאפיינו את העיר עד
כה ולהניע בירושלים צמיחה כלכלית שתהיה בעלת השפעות רוחב על החינוך ,התרבות
ואיכות החיים בעיר .ישר כוח לעוסקים במלאכה :למערכת השנתון בראשות הד״ר מאיה
חושן ,לוועדת ההיגוי ולכל הגופים השותפים לעשייה.
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הקדמה — ראש מכון ירושלים לחקר ישראל
השנתון הסטטיסטי לירושלים יוצא לאור מאז  1982על ידי מכון ירושלים לחקר ישראל
ועיריית ירושלים .מכון ירושלים לחקר ישראל הוא מוסד מחקר עצמאי ,ללא כוונת רווח,
המספק נתונים עדכניים ,מהימנים ואמינים על ירושלים ,חומר רקע מעמיק ,ניירות
עמדה וניתוחים מקצועיים לשימושם של קובעי מדיניות ושל הקהל הרחב .מחקרי
המכון שמים דגש על היבטים יישומיים ,על המלצות לגיבוש מדיניות ועל דרכי פעולה.
המכון עוסק במחקרי מדיניות בתחומי הכלכלה והחברה ,ובעיקר בנושאים הקשורים
בירושלים בת-זמננו ובמדיניות סביבתית .כמו כן עוסק המכון במחקרים בנושא הסכסוך
הישראלי-פלסטיני.
מחקרי ירושלים עומדים במרכז תכנית העבודה של המכון מיום היווסדו .המכון פיתח
מאגרי נתונים על ירושלים ומחזיק באוסף הנתונים המעודכן והגדול ביותר על העיר.
במכון נערכו עשרות מחקרים ופורסמו עשרות ספרים וניירות עמדה המתייחסים לכל
תחומי החיים בירושלים ,ביניהם תוכניות מתאר ותוכניות-אב במגוון תחומים ,לכל
מגזרי האוכלוסייה בעיר ולמטרופולין סביבה.
השנתון הסטטיסטי לירושלים  2007/2008מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית ,בלוחות
ובגראפים ,על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים ,ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה
לאורך זמן .השנתון מציג גם השוואה בין ירושלים לבין ישראל ,תל-אביב-יפו וחיפה
ובחלק מהנושאים ישנה השוואה ליישובי מטרופולין ירושלים.
השנתון הוא כלי עבודה ראשון במעלה לעובדי העירייה ,והוא משרת רבים ,שהבולטים
בהם :מתכננים ,וקובעי מדיניות ברמה המקומית ,הלאומית והבינלאומית ,חוקרים,
אנשי תקשורת מהארץ ומהעולם ,סטודנטים ,תלמידים ואוהבי ירושלים.
השנתון הסטטיסטי מופיע הן כספר והן באתר האינטרנט של מכון ירושלים לחקר
ישראל.
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